
 

 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

เรื่อง การขยายเวลาเปิดระบบสมัครสอบและช าระเงินค่าสมัครสอบ เพ่ือการให้ประกาศนียบัตร               

เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

    

ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบภาคทฤษฎี  (MCQ) และ

ภาคปฏิบัติ (OSCE) เพ่ือการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑.ก ำหนดวันที่จัดสอบ    สอบภาคทฤษฎี วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
สอบภาคปฏิบัติ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

๒.สถำนที่สอบ 
        สถานที่จัดสอบ คือ 

- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๓.กลุ่มเป้ำหมำยผู้มีสิทธิยื่นขอสมัครสอบ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มเป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วันที่ด ำเนินกำร 

กลุ่มที่ ๑ เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ใ น ร ะ ดั บ ป ร ะ ก ำ ศ นี ย บั ต ร 
สำธำรณสุขศำสตร์(กู้ชีพ) หรือ
เวชกิจฉุกเฉิน หรือประกำศนีย 
บัตรวิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน 
(EMT-I เดิม) ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ก่อนปี ๒๕๕๗ 
 

ให้ท ำกำรยื่นควำมจ ำนงขอสมัครสอบ โดยมีวิธีกำรสมัคร 
ดังนี้ 
๑.แสดงความจ านงในการขอสอบ โดยการส่งเอกสารแสดง
ความจ านงมายังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ วงเล็บ
มุมซองว่า “สมัครสอบ จฉพ.” เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ 
ในการขอสอบเพ่ือการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ 
>แบบฟอร์มแสดงควำมจ ำนง< 

 

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น

ไป จนถึงวันที่รับ

สมัคร 

 ๒.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิท าการสมัครสอบ 

>รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ< 

ตามวันที่ได้รับ

เอกสารสมัครสอบ 

 ๓.ท าการสมัครสอบทางเว็บไซต์ 
http://register.niems.go.th/mainregister_npk/ 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 

๑๗ ส.ค. ๖๓ 

http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU/Upload/File/201902141315253301_r2Lyc1JOgwyv4iQe.pdf
http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU/Upload/File/201902141315413825_WMU0vk6geXOHoDcN.pdf
http://register.niems.go.th/mainregister_npk/


กลุ่มเป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วันที่ด ำเนินกำร 

 ๔.ช าระค่าสมัครสอบ ณ ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 

๑๗ ส.ค. ๖๓ 

 ๕.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์ 

http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/ 

วันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๓ 

 ๖.เข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามรายชื่อที่ประกาศ วันที่ ๑๒ – ๑๓ 

ก.ย. ๖๓ 

กลุ่มที่ ๒ เป็นผู้ที่ อศป. รับรอง
ว่ำส ำ เร็จกำรศึกษำในระดับ
ประกำศนียบัตรชั้นสูง สำขำ
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ที่
ส ำ เ ร็ จกำรศึ กษำหลั งปี ก ำ ร 
ศึ กษำ  ๒๕๕๗  ที่ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ประกำศนียบัตรเจ้ำพนักงำน
ฉุกเฉินกำรแพทย์ (๔ ปี) 
 

ให้ท ำกำรสมัครสอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
๑.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
    - กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
>รำยช่ือผู้มีสิทธิสมัครสอบภำคทฤษฎี< 
>รำยช่ือผู้มีสิทธิสมัครสอบภำคปฏิบัติ< 
 

    - กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาปี ๒๕๖๑ 
>รำยชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบภำคทฤษฎี< 
>รำยช่ือผู้มีสิทธิสมัครสอบภำคปฏิบัติ< 

 

 ๒.ท าการสมัครสอบผ่านทางเวปไซต์ 
http://register.niems.go.th/mainregister_npk/ 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 

๑๗ ส.ค. ๖๓ 

 ๓.ช าระค่าสมัครสอบ ณ ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 

๑๗ ส.ค. ๖๓ 

 ๔.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเวปไซต์ 
http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/ 

วันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๓ 

 ๕.เข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามรายชื่อที่ประกาศ วันที่ ๑๒ – ๑๓ 

ก.ย. ๖๓ 

 

๔. ขั้นตอนกำรสมัครสอบและช ำระเงิน 

 (๑) ท าการสมัครสอบหน้าเว็บไซต์ : http://register.niems.go.th/mainregister_npk/ 
 (๒) กรอกข้อมูลการสมัครสอบ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครสอบ ตามที่ก าหนด 

 

http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/
http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU/Upload/File/201902141316309905_tRwFc1SHUW62kOZz.pdf
http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU/Upload/File/201902141316386969_FM8S4K0JxlQPPJ11.pdf
http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU/Upload/File/201902141317076817_a3WeJOepC7IP48jg.pdf
http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU/Upload/File/201902141317076817_a3WeJOepC7IP48jg.pdf
http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU/Upload/File/201902141316595385_hlOibXLC3QUbYzbK.pdf
http://register.niems.go.th/mainregister_npk/
http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/
http://register.niems.go.th/mainregister_npk/


 

(๓) พิมพ์ใบช าระเงินและน าไปช าระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ก าหนดในใบช าระเงิน หากไม่

ท าการช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด ข้อมูลการสมัครในครั้งนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และหาก

ประสงค์จะท าการสมัครสอบ ต้องเข้ามาสมัครสอบใหม่อีกครั้ง 

(๔) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะท าการส่งใบเสร็จรับเงิน ไปให้ทาง e-mail ของท่าน ภายใน 

๕ วันท าการ หลังการช าระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย หากไม่ได้รับ กรุณาแจ้งกลับมาทาง e-mail : 

niem_FC@niems.go.th พร้อมแนบใบช าระเงินของธนาคารกรุงไทย 

 (๕) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ทางเว็บไซต์ : 

http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/ 

 หมำยเหตุ : การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้ท าการช าระเงินเป็นที่เรียบร้อย 

 

๕. ระเบียบกำรในกำรเข้ำสอบ 

ผู้สมัครสอบทุกท่านควรอ่านและศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ละเอียด และต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้เข้าสอบต้องสวมชุดสุภาพ ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงยีนส์และรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ 

(๒) ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ายและ

เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนไปในวันสอบ (กรุณาเตรียมบัตรมาให้พร้อม) เพ่ือแสดง

ตนว่าเป็นผู้สมัครสอบตัวจริง 

(๓) ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด เช่น กระเป๋า

สะพายสุภาพสตรี เครื่องค านวณ อุปกรณ์ที่ใช้ค านวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง 

โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เป็นต้น 

(๔) การให้ยุติการท าข้อสอบ หากพบว่าผู้เข้าสอบรายใดมีพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตในการสอบ โดย

ให้อาจารย์ผู้ควบคุมการสอบเป็นผู้พิจารณา 

(๕) ควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที และห้ามมาสายเกิน ๓๐ นาที หลังจาก

เริ่มท าการสอบ 

(๖) เมื่อมาถึงสถานที่สอบ ให้ท าการลงทะเบียนการเข้าสอบ พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวแก่เจ้าหน้าที่

ตามเวลาทีก่ าหนด 
 

๖. ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากผู้ประสานงาน สพฉ . ดังนี้ คุณสุนิสา สุวรรณรักษ์      

โทร.๐๘๙-๒๐๖-๑๖๖๙ หรือ คุณวิลาสินี อนันเต่า โทร.๐๘๕-๖๑๓-๕๗๐๔ หรือ ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ 

 

http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/

